VERSLAG

20 november 2007
20u00

JEUGDRAAD MAASEIK

Jeugdlokalen Maaseik

Aanwezig: Nicky Verlaak (Scouts), Sandro Rizzo (Scouts), Patrick (Scouts), Inge Cardinaels (Chiro
Opoeteren), Jan Knippenberg (RVB CCA), Marieke Didden (Chrio Opoeteren), Katrien Conings
(Chrio Opoeteren), Ines (VKSJ), Kathalina Kleve (Jeugdharmonie Concordia), Jan Philippe
(Jongerenkerk), Koen Pijls (Scouts), Hann Wirix, Sepp Tilkens (jeugdhuis De Kick), Bregt Vastmans
(Chiro Neeroeteren), Maarten Lemmens (jeugdhuis de Kick), M. Reeskens (Schepen van jeugd).

1.

Formuleren van adviezen

Kadervorming
De leiding van de Scouts heeft de kadervormingscursus “herfstontmoeting” gevolgd. De jeugdraad
geeft positief advies over deze aanvraag en kent alle deelnemers een tussenkomst toe van 10,00 euro.

Koen Rijks heeft de cursus fundraising en sponsoring gevolgd. De jeugdraad geeft positief advies over
deze aanvraag en kent Koen een tussenkomst toe van 22,50 euro.

Projecttoelagen
De Plusserswerking Neeroeteren- Opoeteren doet een aanvraag tot het bekomen van een toelage voor
de organisatie van het project “Themadag mensenrechten”. De Jeugdraad gaf positief advies over deze
aanvraag.

“Planman vzw”doet een aanvraag tot het bekomen van een toelage voor de organisatie van het project
“Jezussterft.be”. De Jeugdraad gaf negatief advies over deze projectaanvraag. De aanvraag is niet
conform met de stedelijke reglementen dat omschrijft dat de activiteiten een kwaliteitsverbetering van
de samenleving moeten nastreven. De hoofddoelstelling van het project “een waardig afscheid van
Jezussterft.be aan de hand van een fijn feestje” voldoet niet aan bovenstaande voorwaarde. Ook het
doelpubliek waartoe het project gericht is, is vatbaar voor discussie. Het volledig dossier zal
overgemaakt worden aan het College van Burgemeester en Schepenen die de uiteindelijke beslissing
over de projectaanvraag zal nemen.

2.

Doelgroepgesprekken met de dienst Cultuur

In bijlage het verslag.

3.

Website Jeugdraad

Bregt Vastmans (Chiro Neeroeteren) heeft de nieuwe website van de jeugdraad ontworpen en zal deze
ook zoveel mogelijk actualiseren. Uiteraard kan hij dit niet alleen en is het belangrijk dat jullie alle
informatie over jullie vereniging (die jullie gepubliceerd willen zien) naar Bregt doorsturen. Dit kan
naar bregtvastmans@chironeeroeteren.be
Naast de informatie over jeugdverenigingen, activiteiten, enz. zal er ook de algemene informatie over
de jeugdraad te raadplegen zijn. Denk hierbij aan alle vormen van subsidies, reglementen, verslagen
van vergaderingen, … .

4.

Cursusaanbod

Tweejaarlijks organiseert de jeugddienst een vormingsmoment voor alle geïnteresseerden. In het
verleden kwamen de thema’s EHBO, vrijwilligerswerk en subsidiekanalen reeds aan bod. Op vraag
van de Roodkapjes zal de cursus EHBO opnieuw georganiseerd worden. De cursussen worden
georganiseerd op zaterdagvoormiddag en de deelname is gratis. Vooraf inschrijven is wel verplicht.
Indien er voorstellen zijn rond thema’s voor een bepaalde cursus mogen deze steeds overgemaakt
worden aan de jeugddienst. Eventuele onderwerpen kunnen zijn: ADHD, pesten in het jeugdwerk,
kinderen met autisme, … .

5.

Varia

Beslissingen Gemeenteraad en College van Burgemeester en Schepenen.
Het stadsbestuur beschikt over het reglement Openbaarheid van bestuur. Dit reglement omschrijft dat
geïnteresseerden die inzage wensen in een beslissing van het College of de Gemeenteraad, hiervoor
schriftelijk een aanvraag moet richten naar info@maaseik.be. De informatieambtenaar van de Stad
Maaseik maakt deze vraag over aan de stadssecretaris die op zijn beurt zal beslissen of de dossiers al
dan niet ter inzage voorgelegd zullen worden.

Verwarming jeugdlokalen
De verwarming in de jeugdlokalen werkt niet. Toch is er reeds een verwarmingsinstallateur langs
gegaan om het probleem op te sporen. De gasketel op het eerste verdiep is defect en onherstelbaar.
De technische dienst heeft het volledige dossier overgenomen en drie offertes aangevraagd.
De gasketel zal zo spoedig mogelijk vervangen worden.

De volgende vergadering van de jeugdraad zal plaatsvinden op dinsdag 11 december 2007
om 20.00 uur in de Chirolokalen van Neeroeteren.

